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“আ�াহর প� েথেক সাহায� এবং আস� িবজয় ।” (সূরা আস-সফ 
৬১:১৩) 

িফিলি�েনর ি�য় ভ�িমেত বসবাসকারী আমােদর সম� মুসিলম ও মুজািহদ 
ভাইেদর েমাবারকবাদ জানাি� েয, তারা আ�াহর অেশষ েনয়ামেত চলমান 
এই যুে� িবজয় লাভ কেরেছন। আরও েমাবারকবাদ েস সম� শহীদেদর 
�েহর �িত যােদরেক আ�াহ তায়ালা তাঁর সৃি�ক�েলর মধ� হেত কবুল 
কেরেছন। যারা জা�ােতর সবুজ পািখ হেয় ঘুের েবড়াে�ন এবং েযখােন ই�া 
েসখােন যাে�ন। আমরা আপনােদরেক আরও েমাবারকবাদ জানাি� 
জায়নবাদী ইয়া�িদেদর পযু�দ� কের িবজেয়র মাধ�েম মুিমনেদর আ�ায় 
�শাি�র এেন েদবার জন�।  

আমরা আরও েমাবারকবাদ জানাি� মুসিলম উ�াহর ঐ ভাইেদর �িত যারা 
আ�াহর অেশষ রহমেত মসিজেদ আকসা এবং ‘েশইখ জাররাহ’ অ�েলর 
দুব�ল মুসিলমেদর সাহায� কেরেছন এবং েসখানকার সৎ মুজািহদেদর �িত 
ভালবাসা ও দরদ েদিখেয়েছন।  

ি�য় ‘গাজা’ ও ‘বায়ত�ল আকসা’ িনেয় ক�দস ও পি�ম তীেরর মুসলমানেদর 
িবে�াহ – ১৯৪৮ সােল জায়নবাদী ইয়া�িদ কত��ক দখলক�ত ভ�িমেত ছিড়েয় 
পড়ার ফেল এটা �� হেয়েছ েয, কােফরেদর িব�ে� লড়াই এবং িজহাদই 
হেলা মুসিলম উ�াহর জাগরণ এবং �ীন ও ধম�ীয় আ�ময�াদােবাধ িফিরেয় 
আনার - একমা� প�িত। 

আর এ ঘটনা আমােদর িশ�া িদেলা েয, অিধকার আদায় করেত হয় অে�র 
েজাের; যা বা�বায়ন হেব দখলদার জায়নবাদী ইয়া�িদ ও তােদর িম� েগা�ীর 
সােথ সরাসির লড়াই এর মাধ�েম। েসটা হেত পাের রেকট হামলা, শহীিদ 
হামলা, অতিক�ত আ�মণ, পাথর েছাড়া, িমিছেল েবর হওয়া এবং সামািজক 
েযাগােযাগ মাধ�েম িফিলি�েনর বািস�ােদর মানেবতর অব�া �চােরর 
মাধ�েম। 

এ ঘটনা �বােহ এটাও �মািণত হল েয, ক�ফ�রী িবে�র সবেচেয় বড় ভয় - 
মুসিলম উ�াহর যুবকেদর �ীেনর িদেক িফের আসা এবং উ�াহর সংকট�েলা 
িনজ হােত সমাধান করার জন� এিগেয় আসা।  

 

স�াসী বাইেডন এখন যু� ব� ও পিরি�িত শা� করার েচ�া করেছ। অথচ 
েস ইিতপূেব� যু� বে�র িস�া�েক �ত�াখ�ান কের ইয়া�িদেদরেক 
মুসিলমেদর র� ঝরােনার এবং তােদর ঘর-বািড় �ংস করার সুেযাগ কের 
িদেয়িছল। বাইেডেনর যু� বে�র জন� উেঠ পেড় লাগার মূল কারণ এটা 
নয় েয, িফিলি�িনেদর র� েদেখ তার অনুেশাচনা হে�, খারাপ লাগেছ। 
বরং! এখােন বাইেডনরাই হে� নােটর ��। যােদর হাত সব�দাই ইরাক, 
আফগান, পািক�ােনর কাবােয়লী এলাকাসহ িবিভ� েদেশর অসহায় 
মুসলমানেদর রে� রি�ত।  

চলমান যু� বে� তার উেঠ পেড় লাগার কারণ হল - েস বুেঝ েগেছ েয, 
যুে�র ময়দান যতই দীঘ� হেব মুজািহদেদর �িত উ�াহর সহানভু�িত ততই 
বাড়েত থাকেব এবং তারা তা�েতর িব�ে� িবে�ােহ উ�ু� হেব। আর 
েস জুমার আেগ আেগ যু� বে�র েঘাষণা েদয়। কারণ েস জােন েয, জুমার 
িদন মসিজদ�েলা েথেক মুসিলমেদর গণিবে�াভ হয়। 

েহ ি�য় উ�াহ!  

যিদও বত�মােন ক�দেসর যু� �িগত হেয়েছ, িক� আমােদর এ লড়াই 
আমােদর শ� জায়নবাদী ইয়া�িদ, তােদর িম� ও েদাসরেদর সােথ চলেত 
থাকেব। এ লড়াই আকসা এবং আকসার বাইের সব অ�েল ছিড়েয় 
পড়েব। সতুরাং ��িত িনেত হেব এবং লড়াই চািলেয় েযেত হেব। 
আ�াহর সাহােয� হয়ত িবজয়, নয়ত শাহাদাত লাভ করার আগ পয��।  

আমােদর সবেচেয় েবিশ �েয়াজন উ�াহর যুবক ে�ণীর �িত ��� 
েদয়া। েকননা, সব�েশষ ঘটনা �বাহ েথেক এটাই �মািণত হেয়েছ েয, 
উ�াহর সম� কল�াণ উ�াহর যুবকেদর মােঝই িনিহত রেয়েছ। যখন 
তােদরেক মুসলমানেদর স�ান, ই�ত-আ� র�ার জন� আহবান করা 
হয় িজহােদর মাধ�েম, তখন তােদর আ�ময�াদােবাধ েজেগ উেঠ এবং তারা 
�ীেনর পেথ িফের আেস। চলমান এ ঘটনা�বাহ এবং িবগত কেয়কিট যু� 
েথেক এই ভােলা িদকিট ��ভােব �তীয়মান হেয়েছ। 

এখন আমােদর একমা� কাজ হল - আেলম, মুজািহদ এবং দায়ীেদর 
েনত�ে� মসিজদ�েলা র�া করা, উ�াহর যুবকেদরেক পি�মা 
অপরাজনীিত েথেক র�া করা, �ীিন সভ�তা; িবেশষ কের মুসিলম 
যুবকেদর িব�ে� আরব ও অনারেবর সকল ইয়া�িদেদর েযাগসাজেশ েয  

রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, েতামরা 
ইয়াহুদীেদর িবরুে� যু� করেব। এমনিক তােদর েকউ যিদ পাথেরর 
আড়ােল আ�েগাপন কের তাহেল পাথরও বলেব, ‘েহ আ�াহর 
বা�া, আমার েপছেন ইয়াহুদী রেয়েছ, তােক হতয্া কর”। 

[সহীহুল বুখাির – ২৭২৪] 

পিরেবশনায়: আন-নাসর িমিডয়া 
শাওয়াল ১৪৪২ িহজরী 

আন নািফর বুেল�ন - ৩৫ 
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অথ�: “এরপর যখন ি�তীয় েস সময়� আসেলা, তখন অনয্ 
বা�ােদরেক েপর্রণ করলাম, যােত েতামােদর মুখম�ল িবকৃত কের েদয়, 
আর মসিজেদ ঢুেক পেড় েযমন পর্থমবার ঢুেকিছল এবং েযখােনই জয়ী 
হয়, েসখােনই পুেরাপুির �ংসয� চালায়”। (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:০৭) 
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খুব শী�ই আপনােদর মুজািহদ এবং েনত�� দানকারীেদর িব�ে� ষড়য� 
কের একিট েগাপন হামলা চালােব। তা এভােব েয, েগাপেন কাজ করার 
জন� েগােয়�া দল গঠন করেব। যারা আপনােদর শি�র উৎস, অ�াগার 
এবং সুড়��েলা েকাথায় - এ তথ��েলা েবর করার েচ�া করেব। আর 
তার এ নৃশংস �ক��েলা জায়নবাদীেদর েদাসর আরেদর স�েদ 
বা�বায়ন হেব।  

আপনােদর দেল ভা�ন ধরােত পুনগ�ঠন ও নত�ন কের স�ব� করার দািব 
ত�লেব। েধাঁকাবাজ েনত��, কি�ত গণত� এবং অ� েছেড় িদেয় শাি�পূণ� 
অব�ােনর মাধ�েমই সফল হওয়ার গ� েশানােব। েচ�া করেব, জায়নবাদী 
আরব ইয়া�িদ যােয়দ পিরবােরর সদস� আ’িমল দাহলান ও তার অপরাধী 
চ�েক গাজায় িফিরেয় এেন িবশৃ�লা করেত। মেন রাখেবন, মুিমনরা এক 
গেত� দু’বার পেড় না।  

পিরেশেষ অিভন�ন, ��া ও স�ান জানাি� গাজার ি�য় মুজািহদেদর 
�িত, যােদর সব�াে� রেয়েছন তােদর সাহসী েনতা েমাহা�দ আদ-দাইফ 
 । আরও অিভন�ন জানাি� যারা তােদর ডােক সাড়া(محمد الضيف)
িদেয় আকসা এবং ‘েশইখ জাররাহ’ অ�েলর মুজািহদেদর সহেযািগতা 
কেরেছন। আ�াহ মুজািহদ ভাইেদরেক উ�ম �িতদান দান ক�ন। সত� 
এবং কল�ােণর পেথ আপনােদর অটল ও অিবচল রাখুন। 

এটা অত�� আনে�র িবষয় েয, আপনার নাম  محمد। অবশ�ই আপিন 
িকছুটা হেলও ইসলামেক ঐ কল� েথেক মু� কেরেছন, েয কলে�র 
উ�াবক জায়নবাদী ইয়া�িদেদর আরেবর িতন েদাসর ১.িবন সালমান 
২.িবন যােয়দ এবং ৩.সােদস।  
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“অথ�ঃ আর আ�াহ তাঁর �িতটা কােজ �বল থােকন যিদও অিধকাংশ 
মানুষ জােন না”। 

(সূরা ইউসুফ ১২:২১) 

 

নৃশংস লড়াই �� হেয়েছ - তা �িতহত করার জন� যুে�র েঘাষণা েদয়া। 
েয যুে�র জন� তারা েকািট েকািট ডলার ব�য় করেছ এবং েবইমানেদর 
একািধক িবেশষ বািহনী গঠন কেরেছ ও করেছ।  

এ জন�ই আমােদর কত�ব� হল - মুসিলম যুবকেদর �িত দয়া করা। তােদর 
সােথ সহনশীল আচরণ করা এবং তােদর সু� �িতভােক ��িলত করা। 
তােদর েছাট খােটা অপরােধ ৈধয� ধারণ করা, যােত তারা �ীেনর পেথ িফের 
এেস উ�েতর দািয়� িনজ কাঁেধ ত�েল িনেত পাের।  

যু� পরবত�ী জায়নবাদী ইয়া�িদেদর অব�ার পয�েব�ণ করেল েযেকােনা 
ব�ি�ই েদখেত পােব েয, তােদর উে�গ ও ঘুম হারাম হেয় যাওয়ার মূল কারণ 
- মুসিলম যুবকেদর েনত�ে� এই েমাবারক জাগরণ। অথচ এই যুবকরা 
ইিতপূেব� ইয়া�িদেদর সােথ �থম, ি�তীয় েকান যুে�ই অংশ �হণ কেরিন 
এবং উ�েতর উপর েধেয় আসা �মাগত এ িবপেদ উ�েতর সহেযাগীও 
হয়িন।  

দীঘ�িদন যাবত ইয়া�িদ জায়নবাদীরা উ�াহর যুবকেদরেক তােদর �ীন েথেক 
এবং উ�াহর িবপেদ পােশ দাঁড়ােনা েথেক িবরত রাখেত তােদর সব�শি� 
ব�য় কেরেছ। তােদরেক অপিশ�া, অপসং��িত, স�েদর েলাভ ও েনাংরা 
রাজনীিতর মাধ�েম �তািরত কের �ীন েথেক সরােনার অপেচ�া অব�াহত 
েরেখিছল। িক� আ�াহর অনু�েহ তােদর সকল ষড়য� ধূিলসাৎ হেয় েগেছ।  

মসিজদ র�ার আে�ালন �� হেব - তা�েতর কত��� েথেক মসিজদেক 
মু� করা, মসিজেদর ইমামেদর ে�ফতােরর ভয় েথেক মু� করা এবং 
মসিজেদর পিরচালনাকারী ব�ি�গণ �য়ং অত�াচার ও ৈ�রাচােরর িব�ে� 
েসা�ার হওয়ার মধ� িদেয়।  

মসিজেদ আকসার কাছ েথেক আমােদর েশখার আেছ অেনক। আকসা 
ইয়া�িদেদর দখেল থাকা সে�ও তা �াধীন। েকননা েসখানকার মুসিলমগণ 
তার স�ান র�ার জন� িম�ার ও নামােজর জায়গা�েলা েথেক িজহােদর 
আহবােন সেব�া� েকারবািন করেত ��ত। িক� িবিভ� েদেশর অন�ান� 
মসিজদ, েয�েলা িনয়�ণ করেছ ইয়া�িদ�িপ আরবরা, েস�েলা িক� 
বা�িবক অেথ�ই দখলক�ত। েসই মসিজদ�েলার িম�ার েথেক রা� নায়কেদর 
সাফাই গাওয়া হয়। আর তােদর �ণকীত�নই েযন িম�ার�েলার একমা� 
কাজ। 

 

মুসিলম উ�াহর িব� আেলম-উলামা, স�ািনত দায়ী, মুবাি�গ, িবিশ� 
িচ�ািবদ েমাটকথা উ�াহর �েত�ক �াধীন ব�ি�র জন� আবশ�ক হল - এই 
মূল�বান মুহূত�েক কােজ লাগােনা এবং উ�াহর িবজয়�েলােক গাজা, িবজেয়র 
িচরভ�িম আফগািন�ান এবং আ�ময�াদাপূণ� েসামািলয়া সহ লড়াইেয়র �িতটা 
ময়দােন ছিড়েয় েদয়া। যােত উ�াহর মােঝ মসিজদ র�ার লড়াইেয়র মধ� িদেয় 
যুবকেদর অ�র িজহােদর দািয়� আদােয় অনু�ািণত হওয়ার ইিতহাস �রণীয় 
হেয় থােক। িজহাদ তােদর মােঝ বীর� ৈতির করেব, িবেবক জািগেয় ত�লেব 
এবং তােদর মেনাবল বৃি� করেব। সুতরাং আ�াহর নাম িনেয় যুবকেদর হাত 
ধ�ন। এরাই তাওহীেদর পতাকা তেল সাহায�, সফলতা আর স�মতা িছিনেয় 
আনেব ইনশা আ�াহ।  

িবেশষভােব আহবান করা হে�, েসই সম� ব�ি�েদর, যােদর উপর আ�াহ 
জনবল, অ�-শ� ও অথ�-স�দ িদেয় অনু�হ কেরেছন। িন�য় িফিলি�নী 
ভাইেদর সহেযািগতার ে�ে� তােদর দািয়� অেনক।  

�ধু িন�া জািনেয়, ে�াভ �কাশ কের আর দবু�ল িফিলি�নীেদর িকছ ু
সহেযািগতা পািঠেয় আ��ব�নায় েভাগা যােব না। বরং আমােদর জন� 
আবশ�ক হল - অথ�-স�দ, জনবল এবং িজহােদর সর�ামািদ িদেয় 
সহেযািগতা করা। অথচ ইয়া�িদ এবং আেমিরকার জন� সুেযাগ-সুিবধা �িতিট 
জায়গা েথেক আসেছ।  

এখন �েত�ক মুজািহদ বরং �েত�ক মুসিলেমর সুিচি�ত ল�� হওয়া উিচত - 
আ�াহর শপথ! আমরা অপরাধী হেয় যােবা যিদ আমরা আমােদর িফিলি�নী 
ভাইেদর সােথ িজহােদ অংশ�হণ না কির। সুতরাং রে�র বদেল র� আর 
�ংেসর বদেল �ংস। �েত�ক মুজািহেদর �িত আহবান - তারা েযন ক�দস 
যুে� অংশ�হণ কের। আর শাহাদাত িকংবা িবজয় অজ�ন না হওয়া পয�� 
িজহাদ চািলেয় যায় 

েহ িফিলি�নী ভাইেয়রা!  

সাবধান! ইয়া�িদেদর িব�ে� আপনােদর এই িবজয় েযন েকানভােবই হাত 
ছাড়া না হেয় যায়। এই স�াসী বাইেডেনর চ�া� হেত সাবধান! েস একজন 
যু�বাজ। অেনক বড় বড় লড়াই েস িনয়�ণ কেরেছ। এই স�াসী বৃ� েলাকিট  
 

আ�াহর ই�ায় এক আ�াহেত িব�াস �াপনকারী 
মুসিলম উ�াহ, তাওহীেদর পতাকাতেল অিচেরই িফিলি�ন িবজয় করেব। এই 
উ�াহর উলামা, দায়ী, অিভভাবক এবং মুজািহদগণই আ�াহর ই�ায় ৈবি�ক 
কােফরেদর েমাকােবলা করেত স�ম। িফিলি�ন, কা�ীর, বায়তুল মুকা�াস, 
কাবুল , তা�ু�, আলেজিরয়া, আিবদজান, এবং ওয়াজাদাজেুত - এক� 
জািত িবিভ� ময়দােন একই িজহােদ িনেয়ািজত আেছন । 

শাইখ আইমান আয যাওয়ািহরী 
হািফযাহু�াহ 

 
েযেহতু তারা আমােদরেক তাড়া কের, তাহেল আমরা েকন 
তােদরেক তাড়া করেবা না? আর েকন আমরা তােদরেক 
ভয় েদখােবা না যখন তারা আমােদরেক ভয় েদখায়? আমরা েতা এটা করেত স�ম। 
আমােদর িক অিধকার েনই েয, আমরা আমােদর েদহগুেলােক েবামা েথেক েহফাজত 
করেবা? তারা েয বয্াপক �ংসা�ক অ� িদেয় আমােদর িশশুেদর হতয্া কের তা িক আমােদর 
কােছ েনই? এই হতয্াকারীেদর এটা অনুভব করােত হেব েয, আমােদর সুর�া ন� কের তারা 
তােদর সুর�া অজর্ ন করেত পারেব না। েস পযর্� আমরাও সুর�ার �াদ গর্হণ করব না 

েসই মহান আ�াহর কসম! িযিন আসমানেক খুঁ� ছাড়াই 
সুউ� কের েরেখেছন, যত�ণ পযর্� িফিলি�নবাসীর 
িনরাপ�া িনি�ত না হেব তত�ণ পযর্� আেমিরকাবাসীও 
কখেনাই িনেজেদর িনরাপদ ভাবেত পারেব না 

ড�র 
আ�ুল আযীয আর রানিতসী শাইখ উসামা িবন লােদন 

রিহমাহু�াহ 
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